OYY: Oulun yliopiston apurahaohjelman tulee olla yhdenvertainen ja ennustettava
Oulun yliopiston hallitus päättää toukokuussa tutkinto-ohjelmaportfoliosta vuodelle 2019. Esitetyssä
apurahaohjelmassa on suuria muutoksia nykyiseen malliin, jossa kauppakorkeakoulua
lukuunottamatta opiskelijoille tarjotaan 100-prosenttinen apuraha. Suurimpana muutoksena
esitetyssä mallissa on, että yksittäisen tutkinto-ohjelman sisällä opiskelijoilla voi olla useita erilaisia
apurahakategorioita. Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfoliota lukuvuosimaksuineen ja
apurahajärjestelmineen on käsitelty kevään aikana tiedekunnissa ja koulutuksen johtoryhmässä.
Tutkinto-ohjelmaportfoliossa määritellään yliopistomme koulutustarjonta, hakukohteet ja
aloituspaikkamäärät. Päätöksen kautta viestitään hakijoille siitä, mikä on yliopiston koulutustarjonta
ja koulutuslupaus.
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) mielestä koulutuksen tulisi olla kaikille maksutonta. Mikäli
lukuvuosimaksut ovat käytössä, OYY:n mielestä yliopistolla tulee olla kattava ja läpinäkyvä
apurahajärjestelmä lukuvuosimaksuja maksaville opiskelijoille. Apurahojen myöntöperusteet sekä
lukuvuosimaksujen suuruus tulee olla hakijoiden tiedossa jo hakuvaiheessa eikä perusteet tai
maksujen suuruus saa muuttua opintojen aikana.
OYY näkee suunnitellun mallin ongelmallisena opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumisen
näkökulmasta.
Kouluttautumismahdollisuuksien
tulee
olla
sosioekonomisesta
taustasta
riippumattomia ja perustua ensisijaisesti henkilöiden valmiuksiin ja motivaatioon. Monimutkainen
apurahajärjestelmä johtaa helposti epätasa-arvoiseen kohteluun riippuen siitä, maksaako opiskelija
koulutuksesta vai ei. Apurahajärjestelmän tulisi olla myös yhdenvertainen eri tiedekuntien
opiskelijoiden välillä.
OYY pitää myös ongelmallisena, että yliopisto on markkinoinut koulutustaan kansainvälisille hakijoille
jo olemassa olevalla apurahamahdollisuudella eikä valtakunnalliselta lukuvuosimaksujen
seurantaryhmältä ole vielä saatu riittävästi tietoa maksujen vaikutuksista yliopistojen
kansainvälisyydelle, taloudelle ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. OYY haluaa muistuttaa, että
yliopiston koulutuksen kansainvälisen tuen strategiahankkeen (INSTU) suositusten mukaan
peittävyyttä voidaan laskea asteittain, mikäli EU/ETA-maista tulevien hakijoiden ja opiskelijoiden
määrä kasvaa. Jälkimmäisen kasvua ei ole tapahtunut riittävissä määrin.
Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen tulee nähdä Oulun yliopiston voimavarana eikä kulueränä.
Kansainvälistymistavoitteen vuoksi on tärkeää, että yliopistoon tulee opiskelijoita monipuolisesti
kaikkialta maailmasta.
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